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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Deelname expositie 125 jaar Automotive Technologie, zondag 22 mei 2011 

 
 
Beste oldtimerbezitter, 
 
Bijgaand treft u het inschrijfformulier voor het NCAD / ECMD Classic Car event dat gehouden wordt op 
zondag 22 mei van 10:00 – 17:00 op de High Tech Automotive Campus aan de Steenovenweg 1 te 
Helmond. Het thema van het event is 125 jaar automotive technologie. Dat betekent dat er auto’s getoond 
worden, van zo oud mogelijk tot aan 2011. Deze “tijdlijn” wordt ondersteund door tentoonstellingen over 
de geschiedenis van de elektrische auto en – alternatieve aandrijvingen en – brandstoffen. Het NCAD 
werkt tijdens dit evenement nauw samen met de Rotary Helmond die het Classic Car event in het 
centrum van Helmond organiseert. Het event is gratis toegankelijk voor publiek en deelnemers. Tevens is 
er een gratis busverbinding (ca. 5 minuten) tussen de Campus en het centrum van Helmond.  
 
Inschrijving is mogelijk met elk voertuig met een bouwjaar vanaf 1900 tot en met 2011, voor zowel 
bromfietsen, scooters, motorfietsen, personenauto’s als bedrijfswagens. Voor de periode 1990-2011 
zoeken we bijzondere auto’s die normaalgesproken niet al te vaak in het straatbeeld voorkomen.  
 
Vult u zowel uw persoonsgegevens (voor toekomstig contact) als de gegevens van uw voertuig(en) zo 
precies mogelijk in. Uw inschrijving is pas definitief als u van ons een bevestiging heeft ontvangen. 
 
Wij stellen het op prijs als u bijzonderheden over het (de) voertuig(en) toevoegt aan de gevraagde 
informatie (historie, bijzondere feiten, verhalen) en een foto. Om redenen van privacy worden uw adres 
gegevens niet gebruikt in het programmaboek en/of de deelnemerslijst. 
 
Indien u meer informatie wenst over het evenement, gelieve dan te mailen aan margaretha@ncad.nl 
 

 
Persoonsgegevens 
 
Voornaam   : …………………………………………………………………………………… 
Achternaam   : …………………………………………………………………………………… 
Adres + huisnummer  : …………………………………………………………………………………… 
Postcode   : …………………………………………………………………………………… 
Woonplaats   : …………………………………………………………………………………… 
Telefoon   : …………………………………………………………………………………… 
E-mail    : …………………………………………………………………………………… 
Wij komen met   : .................personen 
 
 
Voertuig gegevens 
Merk    : …………………………………………………………………………………… 
Model    : …………………………………………………………………………………… 
Type    : …………………………………………………………………………………… 
Kenteken   : …………………………………………………………………………………… 
Bouwjaar   : …………………………………………………………………………………… 
Bijzonderheden   : …………………………………………………………………………………… 
 
Voertuig gegevens 
Merk    : …………………………………………………………………………………… 
Model    : …………………………………………………………………………………… 
Type    : …………………………………………………………………………………… 
Kenteken   : …………………………………………………………………………………… 
Bouwjaar   : …………………………………………………………………………………… 
Bijzonderheden   : …………………………………………………………………………………… 
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